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Introdução 

No atual ambiente competitivo que se vive, a competitividade e essencial para 

uma organização se manter bem no mercado, este conteúdo tem por finalidade 

abordar sobre algumas ferramentas que ajudam as organizações caminharem 

sempre atualizadas. 

Observando que o foco do século XXI já não e somente em capital financeiro, 

mas agora também em capital intelectual, conhecimento informações, quanto maior 

o índice de informações, conhecimentos obtidos e fácil adaptação de mudanças, 

mais competitiva e atualizada as organizações ficarão. 
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Empowerment 

O que é? O Empowerment é uma técnica, ferramenta, metodologia, uma 

filosofia, resumindo é uma ferramenta de gestão, que busca a melhoria na empresa 

através da delegação e distribuição de responsabilidades/poder. 

O conceito foi inicialmente utilizado pela Professora da Harvard Business 

School, Rosabeth Moss Kanter em 1989. Ela sugeria que as empresas que dessem 

mais poder e autonomia aos seus trabalhadores, especialmente àqueles da "linha de 

frente" se tornariam mais fortes competidoras a longo prazo. Desde então, as ideias 

precursoras de Kanter viraram uma ferramenta competitiva para as organizações. 

O empowerment, expressão usada na língua portuguesa confere a autonomia 

ao líder expor suas ideias aos demais colaboradores, aceitar sugestões de 

melhorias e ate mesmo mudando suas ideias por outras, fruto da sugestão de seus 

colaboradores. 

O Empowerment dá ao líder poder para delegar, fazendo com que os seus 

colaboradores o vejam como um deles, criando assim, uma equipe sem diferenças, 

motivada e produtiva. Os colaboradores passam a confiar mais em seu líder criando 

assim um laço de amizade e confiança sem que eles mesmos percebam. A equipe 

acompanhará seu líder em qualquer situação, pois já não o vêem mais como uma 

pessoa com cargo superior de que devem acatar ordem, mas como um companheiro 

de equipe. 

Literalmente o Empowerment vem quebrando barreiras, rompendo as 

hierarquias, mudando as regras da administração e ao quebrar a visão centralizada, 

dando as pessoas um ambiente mais agradável para que posam expor, pensar e 

agir, sem serem questionadas. Porem, não são todas as pessoas que tem o perfil 

para o Empowerment, há aqueles para quem não podemos delegar. Esse tipo de 

pessoa prefere ficar estacionado no que faz para não ser cobrado e ter novas 

responsabilidades. 
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O Empowerment não se trata apenas em dar um cargo superior a uma pessoa, 

mas também atribuir-lhe autonomia, aceitando opiniões e fazendo com que essas 

pessoas se sintam responsáveis pela atividade que fazem na empresa. 

Para delegar, o responsável deve observar cada funcionário, e entre eles 

buscar os que mais se destacam. O próximo passo será testa-las, dando-lhe 

atividades a mais do que fazem diariamente, transferindo a responsabilidade e 

autonomia em seus serviços. Com isso, o responsável observa qual dessas pessoas 

se enquadra melhor no cargo. 

O Empowerment e uma arma de motivação? 

A resposta a esta questão depende muito da pessoa sobre quem se aplica, se 

a pessoa aceita desafios e tem a mente aberta a novas experiências essa pessoa 

poderá sim ser motivada. Caso ela tenha uma mente mais fechada, servira apenas 

para desmotiva-la, pois uma pessoa assim não esta preparada para ser cobrada por 

algo a mais que não for o seu serviço, essas pessoas são acomodadas e não 

buscam crescimento. 

Quando é decidido fazer mudanças importantes nas organizações, inclui-se 

diretamente ao individuo. Deve-se tomar cuidado não somente nas mudanças do 

dia-a-dia sem surpresas, sem impactos com uma estrutura organizacional e gestão 

de processos instáveis, revelando que este instável não faça com que a organização 

fique em inércia. 

Sabendo que o capital intelectual é a chave na busca por melhores 

oportunidades, e a organização de fato depende deste capital, é necessário se 

atentar ao desenvolvimento dos padrões aplicados a gestão de RH. O 

Empowerment é uma ferramenta que tem como intuito mostrar que a motivação 

genuína é capaz de obter resultados excepcionais, responsabilizando os indivíduos 

por suas tarefas realizadas, solucionando importantes pontos para as organizações 

preocupadas em enfrentar o ambiente turbulento dos negócios. 

Uma tecnologia que quando usada corretamente obtém-se resultados muito 

eficazes, mostra as pessoas que o poder dado a elas pode ajudar nas melhorias 

continuas da empresa. 
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Muitas empresas fazem redução de níveis hierárquicos para influenciar 

diretamente na superação de crises (Mills 1996).Porem, nos dias atuais a aplicação 

de novas estratégias se faz cada vez mais necessária, e ainda melhores 

acompanhadas ao estilo gerencial Empowerment. 

Castro (1994) reforça o que já foi dito, que Power vem de poder, força, e 

quando aplicada, minimiza-se a distancia entre as equipes gerenciais, valorizando 

quem esta em contato direto com os clientes, ocasionando na inversão da pirâmide 

organizacional. 

ROTHSTEIN (1995) apresenta sua visão de Empowerment como o ato de 

construir, desenvolver o poder entre os indivíduos por intermédio da cooperação, 

compartilhamento em conjunto. 

Mas se o Empowerment é uma ferramenta tão boa assim porque as 

organizações não a utilizam? 

Segundo Mills (1996) usar ou não usar o Empowerment é uma questão de dois 

posicionamentos possíveis; 

1. Cumprimento de ordens; 

Determinado por dois atores que conduzem a gestão de pessoas 

 A certeza que somente a organização esta certa, suas previsões e orientações 

estarão sempre certas, os riscos de ocorrerem erros não existem. Mas nos dias 

de hoje não é possível, se fosse possível nenhuma organização passaria por 

crises que colocam em risco sua sobrevivência. 

 A organização sabe melhor do que ninguém o que seus clientes desejam, isso 

não é possível saber com precisão antes de considerar a opinião e sugestão 

daqueles que lidam diretamente com os mesmos. 

2. Uso do próprio discernimento; 

Postura organizacional defendida pelo Empowerment, atores associados na 

gestão de RH. 

 Melhor forma de se realizar a missão; 
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 Melhor informação: quando se distribui responsabilidades aos indivíduos, isso 

gera uma maior comunicação, melhorando a qualidade das informações, as 

pessoas conseguem trabalhar com maior interação alcançando os objetivos 

com mais eficácia; 

 O que a organização espera das pessoas: que sejam mais dedicadas 

realmente comprometidas, com as metas; 

 Com estas melhoras os gestores ficam prontos para fazer levantamento de 

riscos. 

Conforme Mills (1996), a organização precisa estar preparada para usar a 

ferramenta Empowerment. Não é simplesmente delegar poder e funções as 

pessoas, para esta implantação há cinco requisitos: 

1. Competência e experiência: 

Para ter indivíduos responsáveis por suas ações, é necessário precaver que na 

organização haja indivíduos habilidosos, experientes que possam ajudar com ideias, 

sugestões e contribuições valiosas; 

 

2. Informações necessárias: 

É preciso ter um sistema de circulação de informações eficiente, pois a não é 

concebível aplicar o Empowerment em um ambiente falho de informações, pois, 

como que pessoas responsáveis com o ideal a busca soluções rápidas para aze-lo 

sem informações necessárias; 

 

3. Recompensa adequada: 

Reconhecer os esforços de cada individuo não se ala somente de financeiro, mas 

reconhecimento profissional elogios, parabeniza-los pelo trabalho bem feito, são 

impactos positivos para a organização; 

 

4. Conhecimento da missão: 

Voltando no critério 2 há necessidade novamente da informação pois com os 

porquês, quando e como é que foram os indivíduos tomarem as decisões certas 

para resolver as estratégias e decisões a serem tomadas. 
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5. Tolerância a erros: 

É necessário ressaltar que para ter o Empowerment a organização precisa ter 

uma certa tolerância a erros dos indivíduos, para que eles contribuam e deem 

sugestões, algumas falhas podem acontecer, e isto deve ser aceitável pois, caso 

haja uma punição por algum erro ocorrido o individuo pode ficar receoso, em dar 

novas sugestões ou de tomar alguma atitude, e isso automaticamente estorna toda a 

responsabilidade e poder que lhe foi dado para que o deu.  

 

Etapas para implementação do Empowerment. 

Como já citado anteriormente a ferramenta Empowerment em uma implantação 

de gestão de processos, trará benefícios de toda ordem. Porem, para que esta 

implantação seja feita de uma maneira que atinja o objetivo a ser alcançado. 

Devem-se seguir algumas etapas. 

1. Tolerância a erros: 

Tolerar erros é fundamental se a empresa realmente quer adotar o 

Empowerment, mas isso não significa que todos os erros devem ser tolerados, para 

tudo tem um limite. 

 

Mills (1996) Lista alguns exemplo de erros toleráveis 

a) Quando o erro não faz parte de um padrão: Quando e cometido pela primeira 

vez, como quando uma pessoa recebe o poder decisório e ao tomar 

determinada atitude acreditando estar certo; 

b)  Quando se aprende com o erro: vinculado ao item anterior, o importante e 

aprender com os erros, e que a experiência enriqueça a capacidade de analise 

das pessoas em decisões futuras; 

c) Também relacionado ao item a, quando o grupo funcional dotado ao 

Empowerment possui metas a serem atingidas, é certo que ocorra erros 

quando não ha experiência em determinadas situações; 

d) Quando o erro estiver dentro do escopo de autoridade: Quando a organização 

delega autoridade as pessoas espera delas atitudes, e assim fazem, porem, 

inúmeros podem ser os erros, quando uma pessoa tem poder para agir 

também tem para errar; 
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e) Quando o erro não contraria leis e princípios organizacionais: quando a pessoa 

erra perseguindo metas sem ultrapassar a linha de regras e valores que a 

organização tem. 

 

2. Desenvolver confiança. 

Para implementar a ferramenta Empowerment a organização tem que saber 

acima de tudo confiar em seu quadro de colaboradores. Para Rothstein (1995), 

nenhum esquema de Empowerment sem confiança pode funcionar, não somente 

esta ferramenta, mas com qualquer outra. 

Para Mills, Existem três níveis de confiança que se pode estabelecer: 

 

a) Previsibilidade: Traz um conforto no ambiente de trabalho, somente significa 

que a organização age de forma consistente com seus próprios interesses. 

Nem sempre o quadro funcional concorda com estes interesses, porem, e 

previsível saber que certas situações ocorrerão. 

b) Confiabilidade: Nível intermediário organização que faz e cumpre suas 

promessas, fazendo com que as pessoas acreditem que a mesma e confiável; 

c) Mutualidade: neste caso a confiança e intensa entre a organização e o quadro 

funcional. Estabelece uma relação na qual aas partes se importam umas com 

as outras, sem ter interesses que sobrepõem. 

Estabelecer confiança seja qual for o grau não e uma tarefa simples, segue 

alguns cuidados: 

 Não abrir mão dos contatos pessoais, manter o relacionamento de 

comunicação entre todos da organização e seus membros. 

 Seja coerente: evitar situações de conflitos relacionadas as intenções  

expressas. 

 Seja bem sucedido: isso cria um senso de confiança em relação as ideias de 

seus superiores. 

E sempre fazendo o máximo para cumprir com as regras básicas: 

 Cumprir sempre com o prometido; 

 Deixar as pessoas cientes de sua posição e opinião; 
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 Promover o apoio mutuo; 

 Reservar um tempo para cuidar das pessoas; 

 Fornecer o máximo possível de segurança; 

Além dos cuidados temos também as armadilhas a serem observadas e 

evitadas: 

 A não correspondência de confiança que leva ao uso inadequado da mesma; 

 Não confiar o bastante; 

 Fingir confiança; 

 

3. Visão. 

Todo projeto de Empowerment deve estar sobre um alicerce de visão. A 

técnica busca a melhoria continua dos resultados organizacionais, sendo assim, que 

os objetivos devem ser compartilhados com todo o quadro funcional.   É necessário 

ter uma visão, um objetivo alvo, algo que motive uma todos em busca de um bem 

comum. 

4. Fixação de metas. 

É necessário se estabelecer metas para conseguir atingir os objetivos rumo a 

missão. Para Mills, metas bem definidas são guiadas por alguns fatores: 

 Clientes; 

 Pessoas da organização; 

 Investidores; e 

 Comunidade. 

 

Devem expressar os valores da organização, ser de fácil entendimento, amplas 

o suficiente para apoiarem a implementação do Empowerment, limitadas a fim de 

avaliar resultados a serem alcançáveis, e serem alinhadas as outras atividades da 

organização. 

5. Avaliação 

A implementação da técnica Empowerment, tem como objetivo modificados a 

forma como gerencia as questões relativas a gestão de recursos humanos, para 

obter maior competitividade. Portanto, todo projeto, deve-se medir a distancia 
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daquilo que foi planejado e o que realmente se concretizou, tendo um feedback da 

avaliação feita corrigindo eventuais erros. 

Segundo Mills, a avaliação referente a um projeto de Empowerment deve 

incluir: 

 Avaliação financeira; 

 Avaliação voltadas para o mercado; 

 Avaliações operacionais; e 

 Avaliações organizacionais. 

6. Motivação 

O ultimo passo e não menos importante para a implementação do 

Empowerment é a motivação, ao imaginar que para ter cargos de responsabilidade e 

poder de fato e necessário estar motivado, pois somente pessoas motivadas são 

capazes de se comprometer com a missão da organização, podemos afirmar que 

Empowermet é motivação e motivação é Empowerment. 

A motivação se da necessariamente pelo reconhecimento dos esforços e 

dedicação do quadro funcional, dentre alguns pontos que potencializam a motivação 

estão: 

 Bons salários; 

 Tratar as pessoas adequadamente; 

 Oferecer crescimento profissional; 

 Segurança no trabalho; 

 Reconhecimento de esforços das equipes, demonstrar como foi importante à 

dedicação e ajuda de cada um para chegar a determinado objetivo. 

A motivação também e uma questão de respeito. O gerente ou gestor que 

decide aderir ao Empowerment, precisa saber que sua postura devera ser um dos 

pilares da abordagem.  

 

Pontos negativos do Empowerment 

O Empowerment  também pode ser considerado uma ferramenta de risco para 

a segurança de informações de uma empresa, ele da o poder ao funcionário e com 

isso das informações sigilosas ao mesmo, o risco de ter um resultado indesejado é 

grande, informações podem vazar a outros setores ou ate mesmo apara a 

concorrência. 
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A falta de experiência também se torna um ponto negativo ao Empowerment, 

da se poder a pessoas que não tem um devido estudo para a função, essa pessoa 

pode gerar problemas internos e externos a empresa, pois estes colaboradores 

podem confundir autonomia com a capacidade de tomar suas próprias decisões, 

essa atitude pode gerar conflitos e transformar em ambiente bom em hostil. 

O Empowerment recebeu, nos últimos tempos, grande atenção. Afinal, qual 

organização não gostaria de ter pessoas altamente motivadas que a ajudem a 

enfrentar os desafios do século 21? Contudo, muitos gestores ainda não entendem 

de fato o que representa a tecnologia. E por que o fenômeno da não compreensão 

ocorre? A resposta, para Argyris, é complexa. Dentre os fatores que explicam tal 

situação, o autor destaca: 

1. Os programas orientados para o uso da tecnologia são cheios de contradições 

internas: delegar, dar poder, incentivar a inovação, a criatividade, por vezes se 

choca com as exigências burocráticas convencionais de obediência ao 

superior, de só realizar o que esta no manual que descreve o carro e assim em 

diante; 

2. Os executivos da alta administração e gestores, frequentemente, sabotam os 

programas de Empowerment, ainda que façam inconscientemente: na teoria, 

eles adotam ideia de responsabilização dos indivíduos, mais na prática as 

coisas são bem diferentes. A tendência é empregar o tradicional modelo de 

comando e controle que eles conhecem melhor e no qual confiam e que pode 

gerar o que mencionamos no tópico 1; 

Se esses fatores não forem cuidadosamente analisados e solucionados, nunca 

haverá força de trabalho transformada pelo maravilhoso toque do Empowerment. A 

também a preocupação, com as pessoas que estão ocupando cargos, em um 

ambiente que adota o Empowerment, a preocupação é que essas pessoas não 

consigam lidar com o poder e a autonomia que lhes foram dadas, podendo causar 

conflitos, gerar um mal resultado em seus serviços dando assim prejuízo para a 

organização. 
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Conclusão 

Neste artigo pode perceber a importância do Empowerment, e como é uma 

ferramenta muito útil desde que utilizada da maneira correta, com as pessoas certas, 

pois como toda e qualquer implantação na empresa podem ocorrer problemas e 

obstáculos. 

Implantar esta ferramenta nas organizações não é uma tarefa fácil, e 

necessário muito esforço, dedicação e empenho para que seja eficaz atingindo 

todos os objetivos necessários, favorecendo o crescimento externo, interno, 

potencializando os talentos mostrando que são partes integrantes e importantes 

para alcançar os objetivos determinados. 
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